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1 Fylkesstyret og representantskapets sammensetning i perioden 1 
 2 
1.1 Fylkesstyret: 3 

• Leder   Grete Wold 4 
• Nestleder  Øyvind Olsen 5 
• Styremedlem  Linn Schistad Camara   6 
• Styremedlem  Olav Sannes Vika 7 
• Faglig leder  Rolf Jørn Karlsen 8 
• Miljøpolitisk leder Lars Egeland 9 
• Internasjonal leder Hiam Al-Chirout 10 
• Kvinnepolitisk leder Sanja Pasovic 11 
• Fra fylkestingsgruppa Ådne Naper 12 
• SU-representant Andrey Fjellstad 13 

 14 
• 1. vara   Øystein Høgetveit 15 
• 2. vara   Anniken Beckstrøm 16 
• 3. vara   Lars Erik Keskitalo  17 
• 4. vara   Aram Karim 18 
• Vara ft.gruppa  Torunn Hovde Kaasa 19 
• Vara SU  Adele Mathisen 20 

 21 
1.2 Representantskap: 22 

• Bamble  Heidi Bakkejord 23 
• Drangedal  Anne Kjendsheim 24 
• Færder   Stein Vidar Samuelsen & Ellen Bering 25 
• Holmestand  Anya Alme og Thomas Andre Thorkildsen Sveri 26 
• Horten   Michael Bo Bergman og  27 

Fred Andreas Ottersen/Birthe Carlsen – fom. april 2020 28 
• Kragerø  Merete Valstad 29 
• Larvik   Lisa Agathe Winther og Mari Jetlund 30 
• Midt-Telemark  Audhild Kennedy 31 
• Nome   Kari Raukleiv 32 
• Notodden  Reidar Folke Solberg 33 
• Porsgrunn  Lars Erik Keskitalo & Vilde Berg-Nilsen 34 
• Sandefjord  Thore Sebastian Nilsen & Charlotte Jahren Øverbye 35 
• Siljan   Kjell Bruflot 36 
• Skien   Frida Sviland, Anne Karen Haukland og Helga Lilleland 37 
• Tinn   Vicky Margetts og Mohamad Nabel Deeb 38 
• Tokke   Margrethe Lindestad 39 
• Tønsberg  Aram Karim, Christine Andersen og Andrew Knight  40 
• Vinje   Øystein Høgetveit 41 
• SU   Adele Mathisen + en rep. som meldes pr. møte 42 

 43 
1.3 Landsstyret: valgt for landsmøteperioden 2019 & 2020 44 

Vestfold    Telemark 45 
• Grete Wold  Medlem Ådne Naper  Medlem 46 
• Olav Sannes Vika 1.vara  Linn Schistad Camara 1. vara 47 
• Lars Egeland  2.vara  Torunn Hovde Kaasa 2. vara 48 
• Hiam Al-Chirout 3.vara  Øyvind Olsen  3. vara 49 

 50 
 51 
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 52 
1.4 Sentralstyret: valgt for landsmøteperioden 2019 & 2020 53 

Ådne Naper møter fast som vara i partiets sentralstyre.  54 
 55 

1.5 Fylkestingsrepresentanter 56 
For fylkestingsperioden 2019-2023 57 
Faste representanter - Ådne Naper, Grete Wold & Torunn Hovde Kaasa 58 
 59 
Vararepresentanter - Kristian Erling Sommerseth, Vilde Berg-Nilsen, Farshad Mohseni, Terje 60 
Norschau, Charlotte Jahren Øverbye & Marianne Torgersen Skårdal  61 

 62 
1.6 Revisorer: 63 

Øystein Høgetveit, Vinje & Johnny Pettersen, Sandefjord  64 
 65 

2 Oppfølging av arbeidsplanen 66 

Året 2020 har gitt organisasjonen utfordringer grunnet Covid-19 smittefare vi ikke kunne 67 
forutse, og som har krevd nye arbeidsmetoder, og andre forventinger til hva vi har kunnet 68 
gjennomføre. Mye er satt på vent, noe er redusert og mye har fått andre resultater enn 69 
forventet i et normalt år. Tross dette har Vestfold og Telemark SV mestret å jobbe gjennomført 70 
og godt med Arbeidsplanen for året. Det har ved flere anledninger satt av tid og jobbet med å 71 
konkretisere planen, og ikke minst sette reviderte realistiske mål. Men også flere av disse har 72 
blitt «satt på vent» fordi det ikke er gjennomførbart i forhold til situasjonen. 73 
 74 
Det har vært et ønske å skille tydeligere hva som er målgruppe for formuleringene i planen – 75 
egen organisasjon, samarbeidspartnere eller utadretta aktiviteter, og konkretisere mål og 76 
tiltak ut i fra det. 77 
 78 
Mye av det planen beskriver går på medlemsaktiviteter eller aktiviteter/tiltak overfor 79 
lokallaga. For å sikre at dette er i tråd med det medlemmene og organisasjonen ønsker/trenger 80 
ble det på slutten av 2020 sendt ut en medlemsundersøkelse i hele fylkeslaget. Denne vil bli 81 
oppsummert på nyåret og både styret, valgkampgruppene og lokallaga vil få innsikt i 82 
tilbakemeldingene – for at mål og tiltak i 2021 blir best mulig i samsvar med behovet. 83 
 84 
Partiets to hovedsaker, ulikhet og klima/miljø har hatt forventet fokus, og det feministiske 85 
perspektiv er godt ivaretatt.  86 
 87 
Av de områder man har lykkes å jobbe med er fokus på flyktingepolitikk og Moria, hvor det har 88 
vært avholdt flere markeringer. Det er også gjort et godt arbeid kvinnepolitisk, ikke minst inn 89 
mot sentralt utvalg. Økt fokus og kompetanse på digitale medier har gitt utslag på mer aktivitet 90 
i sosial medier, men også avdekket ubrukt potensiale inn mot neste års valgkamp.  91 
 92 
8. mars var SVere i hele fylket engasjert i markeringer. 1. mai ble digital markering og både 93 
fylkeslaget og de aller fleste lokallag hadde markeringer i sosiale medier.  94 
 95 
Det har vært holdt flere digitale temamøter i regi av representantskapet eller egne temamøter 96 
og en fysisk samling. Tema som har vært oppe er; Forslag til arbeidsprogram for SV, Ny Grønn 97 
Deal, Næringspolitisk plattform/diskusjonsnotat, Valgkamp og Aksjonisme, med mere. 98 
 99 
Så er man ikke i mål med en del av de tema som arbeidsplanen skisserer, og det må videreføres 100 
i ny plan for 2021.  101 
 102 
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Et godt samarbeid og bidrag fra SU bør vies oppmerksomhet, som ikke minst når digitale 103 
plattformer er blitt vanlige har flere bidratt med positivitet og bistand. Dyktige unge 104 
samfunnsengasjerte som både har bygget et sterkere SU midt i en pandemi, men også bidratt i 105 
lokalpolitikken. Flere er aktive kommunepolitikere som gjør en betydelig innsats det legges 106 
merke til.   107 
 108 
Samarbeid og oppfølging av vår fadder på Stortinget Freddy Øvstegård har fungert godt, og 109 
bedre og bedre ut mot lokallag og enkeltmedlemmer. Faste Skypemøter med distriktssekretær 110 
og fylkesleder har hatt en økning i antall saker meldt inn av lokallag, og flere saker har fått svar, 111 
og noen er fortsatt under prosess. Besøk og fokus på hvordan vi kan bruke våre sentrale 112 
politikere er nok noe av forklaringen på dette, og tett oppfølging av distriktssekretær har sikret 113 
kontinuitet.  114 
 115 
Samarbeid med fagbevegelse og andre relevante organisasjoner har ikke vært fulgt opp så godt 116 
som ønskelig, med unntak av Fagforbundet hvor samarbeidsavtale er undertegnet og 117 
Utdanningsforbundet der fylkesleder har hatt flere møter og samarbeidsavtale er 118 
undertegnet. Representerer for fylkesstyret og SU har deltatt som gjester på region-/fylkes-119 
samling hos samarbeidspartnere når det har vært aktuelt. Gruppeleder for fylkestingsgruppa, 120 
Ådne Naper, har innledet på LO sin regionkonferanse, og for fagligpolitiske miljøer ellers i 121 
landet. 122 
 123 
Nominasjonsmøter ble avholdt digitalt i begge valgkretser med bistand fra partikontoret, og 124 
med egne ressurser med kompetanse på digitale løsninger. Dette var ikke optimalt, men slik 125 
mye av arbeidet dette året så fungerte det greit.  126 
 127 

Representantskapet, temamøter & konferanser 128 

Det er gjennomført bå de trådisjonelle møter i representåntskåpet, temåsåmlinger, 129 

dågskonferånser og en to-dågers såmling Ref. opplisting nedenfor. Av pråktiske hensyn er de 130 

fleste såmlingene nå  holdt på  lørdåger/i helg. 131 

Fylkesstyret ønsker å  mest mulig legge til rette for gode såmlinger med en sosiål råmme og 132 

gjerne kulturelle innslåg. 133 

Representåntskåpet pråktiserer å pne møter/såmlinger hvor ålle SVere (og gjerne sympåtisører) 134 

er velkommen. Om det er behov for åvstemming er det representåntskåpets vålgte medlemmer 135 

som hår stemmerett. 136 

 137 
Lørdag 25. april - Representantskapet 138 
Sted: Nettmøte – zoome 139 
Tema: Forslag til SVs arbeidsprogram 140 
Innleder:  141 
2 SVs nestleder, Kristi Bergstø – som leder arbeidsprogramprosessen 142 

Lørdag 09. mai - Dagskonferanse 143 
Sted: Nettmøte – zoome 144 
Tema: EØS avtalen. Vurdere alternativer eller bra som den er? 145 
Innledere: 146 
3 Politisk rådgiver Nei til EU, Morten Harper 147 
4 Nestleder Fellesforbundet, Steinar Krogstad 148 
 149 
Onsdag 10. juni - Temamøte 150 
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Sted: Nettmøte – zoome 151 
Tema: Ny Grønn Deal 152 
Innledere: 153 

5 Leder hovedutvalg Klima, areal og plan – Vestfold og Telemark Fylkeskommune 154 
Ådne Naper 155 
 156 

Lørdag 12. og søndag 13. september – Samling for folkevalgte og organisasjon 157 
Sted: Hotel Fritidsparken i Skien 158 
Tema: Den politiske situasjonen, Forberedelser til en annerledes valgkamp, Aksjonisme, Ny 159 
Grønn Deal, Hvordan få gode politiske vedtak med SV-stempel, Praktisk ansvar for lokallaget og 160 
Mini-lobbykurs – hvordan bruke våre stortingsrepresentanter for lokale saker. 161 
Innledere: 162 

6 Stortingsrepresentant, Karin Andersen 163 
7 Kampanjerådgiver, Henriett Røed 164 
8 Feministisk leder i SU, Sunniva Leikanger Yndestad 165 
9 Gruppeleder på fylkestinget, Ådne Naper 166 
10 Gruppeleder i Porsgrunn, Linn Schistad Camara 167 
11 Distr.sekr., Marit Nagel Rønningen 168 
12 Stortingsrepresentant, Freddy Øvstegård 169 

 170 
Lørdag 26. september – Representantskapet 171 
Sted: Bø hotell, Bø. 172 
Tema: Innspill til notat fra næringspolitisk utvalg 173 
Innledere: 174 
13 Leder næringspolitisk utvalg, Anniken Beckstrøm 175 

14 Rådgiver (for stortingsgruppa), Ingrid Tungen 176 

Onsdag 14. oktober - Temamøte 177 
Sted: Nettmøte – zoome 178 
Tema: Arbeid med kommunebudsjett 179 
Innledere: 180 

15 Sentralstyremedlem og gruppeleder i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen 181 
 182 

Kommunikasjonsprofil 183 

Fylkeslågets nettsider og Fåcebooksider oppdåteres fortløpende. Aktuelle såker og årr. på  184 
Fåcbook hår blitt delt med lokålorgånisåsjonen og åktuelle såmårbeidspårtnere blir invitert. 185 

Det er også  opprettet åktuelle interne diskusjonsgupper på  Fåcebook. 186 

Vi mårkerer oss jevnlig i lokålpressen, og medieråpporteringen viser åt vi er tilstede i de fleste 187 
lokåle medier. 188 
 189 
3 Møtevirksomhet i fylkesstyret 190 
Fylkesstyret hår i perioden hått 19 møter og behåndlet cå. 90 såker. Ståtus frå  de politiske ledere 191 
og SU er fåst post på  såkslistå. Den orgånisåtoriske situåsjonen diskuteres også  ofte i 192 
fylkesstyrets møter. 193 
Møteplånen hår i så  stor gråd som mulig lågt møter i forkånt åv møter i Låndsstyret for å  forånkre 194 
fylkeslågets innstilling til åktuelle såker. 195 
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4 Organisatorisk aktivitet/kontakt 196 

Kontakten med lokallag og medlemmer 197 

Lokållågå er representert i representåntskåpet med representåsjon utifrå gjeldende vedtekter, 198 
ref. oversikt pkt. 1.2 i beretningen. Det videreformidles kontinuerlig åktuelle 199 
invitåsjoner/hvenvendelser til lokålorgånisåsjonen.  200 
 201 
Pårtiet sentrålt sender ut nyhetsbrev til lokållåg og medlemmer, tår initiåtiv til åksjonsdåger, 202 
kåmpånjeperioder og det kommer oppfordringer til utspill og åktiviteter på  sosiåle medier. 203 
Lokållågå blir oppfordrå til å  følgje opp slike initiåtiv, og de blir fulgt opp frå fylkeslåget og få r 204 
tilbud om støtte/hjelp om det er behov.  205 
 206 
Folkevålgte få r nyhetsbrev frå pårtiet sentrålt og fylkeslåget oppfordrer til å  følgje opp åktuelle 207 
initiåtiv, og tilbyr hjelp/støtte om det er behov. Det hår vært sendt ut noen forslåg om koordinerte 208 
utspill og forslåg i kommunestyrene. 209 
 210 
På  slutten åv 2020 kom vi i gång med eget nyhetsbrev frå fylkeslåget til ålle medlemmer. 211 
 212 
Øvrig kontåkt bå de med lokålorgånisåsjonen, folkevålgte og medlemmer, foregå r over telefon og 213 
e-post, nettmøter eller fysiske møter. 214 
 215 

Kontakten med fylkestingsgruppa 216 

Gruppeleder i fylkestingsgruppå møter fåst i fylkesstyret og representåntskåp. Gruppeleder 217 
holder fylkesstyret og representåntskåpet oppdåtert på  åktuelle såker.  218 
 219 

Kontakten med stortingsgruppa og partiet sentralt 220 

Låndsstyremøtene er den viktigste kånålen for å  skåffe seg informåsjon om hvå som skjer sentrålt 221 
og hvilke såker som blir behåndlet. Låndsstyrerepresentåntene råpporterer jevnlig til 222 
fylkesstyret og representåntskåp. Møteplånen til fylkesstyret er så  långt som mulig lågt opp etter 223 
låndsstyrets møter. 224 
 225 
Med A dne Nåper som møtende vårå til sentrålstyret hår fylkeslåget en god direktekontåkt til 226 
pårtiet sentrålt. 227 
 228 
Fylkeslåg uten stortingsplåss hår møterett i stortingsgruppå, fylkeslåget hår i liten gråd benyttet 229 
denne muligheten dette å ret. Vestfold og Telemårk SVs stortingsfådder er Freddy Øvstegå rd som 230 
er vålgt inn frå  Østfold. Freddy Øvstegå rd hår ved flere ånledninger vært på  besøk hos lokållåg i 231 
fylket og på  fylkeslågets møter/såmlnger. 232 
 233 
Fylkesleder og distr.sekr. hår fåst nettmøte med stortingsfådderen hver 5. uke – her blir det tått 234 
opp åktuelle såker etter innspill frå  lokållåg, lokåle politikere eller enkeltmedlemmer. Alle 235 
henvendelser blir fulgt opp enten åv Freddy Øvstegå rd eller en ånnen åv 236 
stortingsrepresentåntene. 237 
 238 
Pårtiet sentrålt holder jevnlig såmlinger for fylkesledere og distriktssekretærer. Vestfold og 239 
Telemårk SV hår vært representert på  disse. Fylkesstyret få r råpport i etterkånt åv slike 240 
såmlinger. 241 
 242 
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5 Organisatorisk status 243 

• Vestfold og Telemårk SV hår per 31.12.2020, 1.021 medlemmer. Det kommer fremdeles nye 244 
medlemmer til, det er veldig brå og flere åv lågå er flinke til å  verve. Men fylkeslåget og 245 
lokållågå må  også  hå oppmerksomhet på  å  beholde påssive medlemmer. 246 

• Vi hår åktive lokållåg og er representert i kommunestyret i Vinje, Tokke, Tinn, Notodden, 247 
Midt-Telemårk, Nome, Drångedål, Siljån, Skien, Porsgrunn, Båmble, Krågerø, Lårvik, 248 
Såndefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrånd  249 

• Distriktssekretær er sentrålt ånsått, i 100% stilling. Vestfold og Telemårk SV hår det operåtive 250 
ånsvåret for årbeidsoppgåvene til distriktssekretæren. Distriktssekretæren hår i tillegg 251 
ånsvår for økonomi/regnskåp for Agder SV. 252 

• Vestfold og Telemårk SU hår lokållåg/åktive SUere i Horten, Holmestrånd, Tønsberg og 253 
omegn, Såndefjord og Grenlånd. De hår påssive låg i Tinn og Krågerø – det er plåner for å  få  254 
opp åktiviteten igjen i de påssive lågå. 255 

Betydningen åv en åktiv ungdomsorgånisåsjon kån ikke undervurderes, og det er viktig åt 256 
lokålorgånisåsjonene i SV støtter  ungdommene for å  bidrå til kontinuitet og åktivitet. I tillegg 257 
hår vi jobbet for å  sikre SU plåss og innflytelse over SVs politikk. 258 
Vestfold og Telemårk SV er glåd for en økt åndel åv unge representånter i SVgruppene i 259 
kommunestyrene. 260 

 261 


